
 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพือ่เป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จแีคป จ ากดัเทา่นั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จแีคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 


Afternoon Report    13 กนัยายน 2562 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,489 1,505 

L2 1,485 1,512 

L3 1,478 1,517 

Date 13 September 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ  1,485 

Target 1,505 

Stoploss 1,475 

แนะแนวทางการลงทุน 
    ราคาทองค ามีแรงซ้ือกลับเข้ามาในตลาด
อีกคร้ัง หลังจาที่ ECB หันกลับมาใช้
มาตราการตุ้นเศรษฐกิจอีกคร้ัง  ในขณะที่ 
นักลงทุนก าลังจับตาการประชุมนโยบาย
การเงินของเฟดในสัปดาห์หน้า   แนะถือฝั่ง
ซ้ือเพ่ือไปรอปิดสถานะท าก าไรที่แนวต้าน
โดยที่จุดตัดขาดทุน  $ 1,475/Oz 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินยโูรและเงินปอนด ์ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (12 ก.ย.) หลงัจากนกั
ลงทุนซึมซับขอ้มูลเศรษฐกิจสหรัฐ และผลการประชุมของธนาคารกลางยโุรป (ECB) เม่ือวานน้ี โดยท่ีประชุมไดป้ระกาศผ่อนคลายนโยบายการเงินดว้ย
การลดอตัราดอกเบ้ียและร้ือฟ้ืนโครงการซ้ือพนัธบตัร ตามท่ีตลาดคาดการณ์ไว ้  

มุมมองภาคบ่าย  ทองค าดีดตวัข้ึนหลงัจากไดปั้จจยัหนุนจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางยโุรป (ECB) นอกจากน้ี การอ่อนค่า
ของสกุลเงินดอลลาร์ยงัช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใหก้บัสัญญาทองค า และหลงัจากนั้นไม่นานราคาไดอ้่อนตวัลงนกัลงทุนลดการถือครองทองค าจากการคลาย
ความวิตกเกี่ยวกบัความตึงเครียดดา้นการคา้ระหว่างสหรัฐ-จีน หลงัประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ประกาศเลื่อนการปรับข้ึนภาษีสินคา้น าเขา้จากจีน และมี
รายงานว่า สหรัฐอาจพิจารณาท าขอ้ตกลงการคา้ฉบบัชัว่คราวกบัจีน  

นกัลงทุนจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีก  าหนดเปิดเผยในคืนน้ีซ่ึงไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค  ยอดคา้ปลีก  ดชันีสินคา้น าเขา้  ดชันีสินคา้
ส่งออก  สินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ  ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค    เป็นตน้         
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,507.40 +4.20 
Silver 18.177 +0.07 

Crude Oil 55.09 -0.66 

Dow Jones 27,182.45 +45.41 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
06/09/62 889.75 889.75 0.00 
09/09/62 889.75 882.42 -7.33 

10/09/62 882.42 882.42 0.00 

11/09/62 882.42 882.42 0.00 
12/09/62 882.42 880.37 -2.05 

Market Price 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

        ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินยโูรและเงินปอนด ์ใน
การซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (12 ก.ย.) หลงัจากนกัลงทุน
ซึมซับขอ้มูลเศรษฐกิจสหรัฐ และผลการประชุมของธนาคารกลางยโุรป (ECB) 
เม่ือวานน้ี โดยท่ีประชุมไดป้ระกาศผ่อนคลายนโยบายการเงินดว้ยการลดอตัรา
ดอกเบ้ียและร้ือฟ้ืนโครงการซ้ือพนัธบตัร ตามท่ีตลาดคาดการณ์ไว ้ 
                                                                                        https://www.ryt9.com/s/iq20/3040626 
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สหรัฐฯ 

ท าเนียบขาวออกโรงโต้ข่าว"บลูมเบิร์ก" ยนัสหรัฐไม่ได้พิจารณาท าข้อตกลงการค้าช่ัวคราวกับจีน  เจา้หนา้ที่ระดบัสูงของท าเนียบขาวราย
หน่ึงกล่าวปฏิเสธรายงานข่าวจากส านกัข่าวบลูมเบิร์ก โดยระบุว่า รัฐบาลสหรัฐไม่ไดพ้ิจารณาท าขอ้ตกลงการคา้ฉบบัชัว่คราวกบัจีน  ก่อน
หนา้น้ี ส านกัข่าวบลูมเบิร์กรายงานวา่ ท่ีปรึกษาของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ก  าลงัพิจารณาท าขอ้ตกลงการคา้ฉบบัชัว่คราวกบัจีน ซ่ึง
จะชะลอการปรับข้ึนภาษีสินคา้น าเขา้จากจีน  แหล่งข่าวระบุว่า ขอ้ตกลงดงักล่าวจะรวมถึงค  ามัน่สัญญาจากจีนในการยติุการขโมย
ทรัพยสิ์นทางปัญญา  ขณะน้ี เจา้หนา้ท่ีสหรัฐและจีนก าลงัร่างรายละเอียดของขอ้ตกลงฉบบัดงักล่าว 
     ทั้งน้ี ความขดัแยง้ทางการคา้ระหว่างสหรัฐและจีนไดค้ลี่คลายลง หลงัจากท่ีปธน.ทรัมป์ประกาศเลื่อนการปรับข้ึนภาษีสินคา้น าเขา้จาก
จีนวงเงิน 2.50 แสนลา้นดอลลาร์ จากวนัที ่1 ต.ค. ไปเป็นวนัที่ 15 ต.ค. ขณะที่รัฐบาลจีนไดป้ระกาศรายช่ือสินคา้จ านวน 16 รายการของ
สหรัฐที่จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีน าเขา้ โดยจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 17 ก.ย. เป็นเวลา 1 ปีจนถึงวนัที่ 16 ก.ย.2563   ทางดา้นนายสตีเวน มนู
ชิน รมว.คลงัสหรัฐ กล่าวว่า ปธน.ทรัมป์สามารถบรรลุขอ้ตกลงการคา้กบัจีนในเวลาใดกไ็ด ้แต่สหรัฐตอ้งการไดข้อ้ตกลงที่ดีที่สุดส าหรับ
แรงงานอเมริกนั                                                                                                                                                      https://www.ryt9.com/s/iq37/3041133 

 
 
 

จนี 

จีนค้านวุฒิสภาสหรัฐผ่านกม.เก่ียวกับซินเจียง ช้ีเป็นการแทรกแซงกิจการภายใน       นางหวั ชุนหยงิ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของ
จีนเปิดเผยว่า จีนคดัคา้นอยา่งเดด็ขาดต่อการที่วุฒิสภาสหรัฐผ่านกฎหมายเกี่ยวกบัเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ โดยจีนเรียกร้องให้
สหรัฐยติุการผลกัดนัการออกกฎหมายดงักล่าวเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายกบัความสัมพนัธ์โดยรวมระหว่างสหรัฐและจีน  
      ส านกัข่าวซินหวัรายงานการเปิดเผยของส่ือต่างๆ ว่า วุฒิสภาสหรัฐไดท้บทวนและอนุมติักฎหมายนโยบายสิทธิมนุษยชนของชาวอุย
กูร์ปี 2562 ในช่วงเยน็วนัพุธท่ีผ่านมาตามเวลาสหรัฐ ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีเรียกร้องใหรั้ฐบาลสหรัฐเพิ่มแรงกดดนัมากข้ึนกบัจีนในประเดน็ที่
เกี่ยวขอ้งกบัซินเจียง  นางหวัเปิดเผยว่า "กฎหมายน้ีป้ายสีและวิพากษว์ิจารณ์สถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนในซินเจียง รวมถึงนโยบาย
ของรัฐบาลจีนเกี่ยวกบัซินเจียง โดยไม่ค านึงถึงขอ้เทจ็จริงโดยส้ินเชิง"   นางหวักล่าววา่ การแทรกแซงกิจการภายในของจีนอยา่งโจ่งแจง้
เช่นน้ี จะท าใหช้าวจีนไม่พอใจมากข้ึน   "เราเรียกร้องใหส้หรัฐเคารพขอ้เทจ็จริง กลบัไปหาเหตุผล ละท้ิงความคิดในยคุสงครามเยน็ หยดุ
ใชป้ระเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัซินเจียงเป็นขอ้อา้งที่จะเขา้ไปแทรกแซงกิจการภายในของจีน และหยดุผลกัดนักฎหมาย เพื่อป้องกนัความ
เสียหายที่จะเกิดกบัความสัมพนัธ์โดยรวมระหว่างจีนและสหรัฐ" นางหวัระบุ                                                       https://www.ryt9.com/s/iq37/3041451 

 
 
 

อังกฤษ 

นายกฯอังกฤษยนัไม่ได้พูดปดต่อควีนเอลิซาเบธเก่ียวกับเหตุผลขอพักสมัยประชุมสภา   นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีองักฤษ 
ยนืยนัว่า เขาไม่ไดพู้ดปดต่อสมเดจ็พระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 เกีย่วกบัเหตุผลในการขอพระบรมราชานุญาตส าหรับการพกัสมยัประชุม
สภา  ต่อขอ้ถามที่ว่า เขาไดพู้ดปดต่อสมเดจ็พระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 หรือไม่ นายจอห์นสันกล่าวว่า "ไม่อยา่งแน่นอน"   
      ทั้งน้ี นายจอห์นสันไดส้ั่งพกัสมยัประชุมสภาเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ซ่ึงถือเป็นการพกัสมยัประชุมสภาท่ียาวนานท่ีสุดคร้ังหน่ึงของ
องักฤษในรอบหลายสิบปี สมเดจ็พระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 ทรงมีพระบรมราชานุญาตใหน้ายจอห์นสันปิดสมยัประชุมสภาตั้งแต่วนัท่ี 
9 ก.ย.จนถึงวนัที่ 14 ต.ค. ซ่ึงจะส่งผลใหส้มาชิกสภามีเวลาเหลือเพียง 2 สัปดาห์ก่อนที่องักฤษจากการแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป 
(Brexit) ในวนัที ่31 ต.ค.  ถึงแมว้่าการปิดรัฐสภาก่อนการเสดจ็เปิดประชุมสภาของสมเดจ็พระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 ถือเป็นธรรมเนียม
ปฏิบติัตามปกติในองักฤษ แต่การด าเนินการดงักล่าวของนายจอห์นสันในคร้ังน้ีเพื่อจ ากดัสมยัประชุมสภาเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเกิด
เหตุการณ์ส าคญัคร้ังประวติัศาสตร์ท่ีองักฤษจะแยกตวัจากสหภาพยโุรป กไ็ดส้ร้างความไม่พอใจต่อสมาชิกรัฐสภาองักฤษ    
                                                                                                                                                                                https://www.ryt9.com/s/iq37/3041138 
 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

09 ก.ย.62 EUR 13.00 ดัชนีสินค้าน าเข้า เยอรมันนี  - 0.5% 
 EUR 13.00 ดัชนีสินค้าส่งออก เยอรมันนี  - -0.1% 

10 ก.ย.62 USA 17.00 ดัชนีความเช่ือม่ันของธุรกิจขนาดเล็ก  103.5 104.7 
 USA 21.00 ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs  7.311M 7.348M 

11 ก.ย.62 USA 21.00 ดัชนีราคาผู้ผลิต  0.1% 0.2% 

 USA 21.00 ดัชนีราคาผู้ผลิต 
 (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 

 0.2%  -0.1% 

 USA 21.00 สินค้าคงคลังภาคค้าส่ง  - 0.0% 

12 ก.ย.62 EUR 13.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค เยอรมันนี  -0.2% -0.2% 
 EUR 16.00 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  0.2% -1.6% 

 EUR 18.45 แถลงการณ์จาก ECB  - - 
 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค  0.1% 0.3% 

 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 (ไมรวมอาหารและพลังงาน) 

 0.2% 0.3% 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  217K 215K 

13 ก.ย.62 EUR 16.00 ดัชนีสินค้าน าเข้า  ยโูรโซน  - 0.3% 
 EUR 16.00 ดัชนีสินค้าส่งออก ยโูรโซน   - -0.6% 
 USA 19.30 ยอดค้าปลีก  0.3% 0.7% 

 USA 19.30 ดัชนีสินค้าน าเข้า    -0.4% 0.2% 
 USA 19.30 ดัชนีสินค้าส่งออก   -0.1% 0.2% 

 USA 21.00 สินค้าคงคลังภาคธุรกิจ  0.2% 0.0% 
 USA 21.00 ความเช่ือม่ันของผู้บริโภค  90.7 89.8 

       
หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


